I Ada Rosman-Kleinjan
uit Nijverdalschreefeen boekoverJordaniëalsvakantieland.
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- Eigenlijk was schrijÊ
NIJvERDAI
ster Ada Rosman-Kleinjan niet
van plan om over Jordaniëte
schrijven.,,Mijn man fan en ik waren er twee weken geweest,toen
'Ben je
een vriendin later vroeg:
van plan om er nog over te schrijven?'Het leek haar mooi om ernaartoete gaan,ook omdat het
land dichtbij ligt." Dat bracht de
schrijfster op het idee om een kleinere uitgave van Wombat Reisboeken uit te brengen:Kleintje
Wombat. Bestemmingendichtbij,
maar waarbij de reiziger toch in
een totaal anderewereld stapt.
Het boek is in drie maanden geschreven,vlak voor kerst zorl.
,,Ianen ik wilden in januari naar
Ethiopië reizen, maar ik zat nog
met het verhaalin het hooftl en
wilde het zo snel mogelijk op papier zetten. Anders kan er geen
ander boek bij", legt Ada uit. Een
voordeelwas dat de reis twee in
plaatsvan vier weken duurde,
waardoor de schrijfster minder
'grotehoeftle te tikken dan bii de
re' boeken.Het betekent niei dat
'Woestijnkastelen
het boek
en
stadskamelen' afgeraffeld is. Verre
van, vindt Ada: ,,Het is echt een
volwaardig verhaal geworden, net
als de andereboeken."
In de haar kenmerkendeen beeldende schrijfstijl verhaalt de Nijverdalseover de sfeerin fordanië,
gebeurtenissen
en haarervarin-
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gen. Zoals de tegenstellingen.Aan
de keukentafelin haar huis in Niiverdal komen allerlei mooie verhalen naar boven. ,,De vrouwen dragen lange kleding en zijn zwaar
gesluierd,maar in de winkels
wordt heel sexy ondergoedverkocht. De nomadischebedoeïenen leven in bruine tenten van
geitenhaar,maar er kan zo een
schotelantenneuitsteken,hoor",
lacht de schrijfster.Hoewel het
Iand, kleiner dan Nederland,omringt is met onrustige landen als
Syrië en Israël,vindt Ada Jordanië
een'oasevan rust'.Moslims en
Christenen leven vreedzaam
naastelkaar,kerk en moskee
staaner dicht in de buurt. ,,In Nederland voelde ik de onrust van
die landen meer, dan in |ordanië
zelfl Het is een zeer gastvrij land,
toeristen worden met open armen ontvangen!"
Bij jordanië hoort natuurlijk de archeologischestad Petra.,,Als je Petra niet hebt gezien,heb je |ordanië niet gezien.Vaak is het zo bii
zulke grote trekpleistersdat je er
veel voor moet doen om er te komen. Maar bij Petravonden we
dat totaal niet het geval. fe gaat
door de Siq, een nauwe kloof, en
je loopt er zo tegenaan.-Ikvond
het net een gigantische,rijkversierdedeur in een rots. heel
mooi!" zegt Ada enthousiast.

Woestijnkastelen
en stadskamelen
kost9,50euÍo en is te koop bij de
plaatselilke
boekhandels,
bol.comen
op de siteadarosman.nl.
Ondertussen
werkt AdaaaneenboekoverEthiopië.Volgens
haarkanhet haar'dikste
boekooit'worden.

